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Referat 

 

Janne byder velkommen og sætter rammen for dagens møde 

 

1. Godkendelse af dagsordenen 

Dagsordenen godkendt. 

 

2. Godkendelse af referatet 

Referatet godkendt. 

 

3. Oplæg v/ administrerende direktør i Socialforvaltningen 

Nina Eg Hansen 

 

Nina Eg Hansen holder et oplæg om hendes fire fokuspunkter: 

1. Uddannelse og beskæftigelse 

2. Netværk og ensomhed 

3. Viden om, hvad der virker 

4. De demokratiske spilleregler (overholdelse af frister, 

budgetter, regler, mv.) 

 

Efter oplægget åbnes gulvet for kommentarer. 

 

Janne Sander lægger ud, at socialstrategien er god og ordene smukke, 

men for mennesker med handicap er det typisk det meget lavpraktiske, 

der er i fokus. Borgerrådgiveren har udsendt en ny rapport, der blandt 

andet omhandler udfordringer ved ordentlighed i forhold til at møde 

borgeren. Vi har brug for, at man fra forvaltningens side sikrer, at det 

der bliver lovet bliver omsat til noget, man konkret kan se og mærke i 

sin hverdag. 

 

Nina Eg Hansen responderer, at ordentlighed har to elementer. Det 

handler om den kultur og måde man møde folk på; empati, forståelse 
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og respekt i den måde, vi arbejder med borgeren på. Det andet er det 

strukturelle, at vi overholder tidsfrister og fastholder en juridisk 

kvalitet. SOF følger meget med i, hvordan det går med tidsfrister og 

har sagt til Borgerrepræsentationen, at der er en målsætning om, at i 

80 procent af sagerne vil overholdes den vejledende tidsfrist. 

At møde mennesker på den rigtige måde er et ledelsesspørgsmål og 

sværere at måle. SOF laver tilfredshedsundersøgelser, som en 

indikator for hvordan borgeren oplever det. Der er løbende 

afrapporteringer til socialudvalget på både sagsfristoverholdelser og 

brugertilfredshed. 

 

Janne Sander nævner, at man for år tilbage tog alle medarbejdere med 

på et kursus, der handlede om, hvordan det er at leve med et handicap. 

Der var meget positiv respons fra medarbejderne; det at møde andre 

personer med handicap og få en helhed fortalt uden krav om at løse en 

opgave fungerede rigtig godt. 

 

Margit Koltze kommenterer på oplægget i henhold til afsnittet om 

skolegang og det høje fravær blandt børn med handicap, hvor en af 

grundene til det høje fravær typisk er, at man får meget behandling i 

forbindelse med sit handicap. Videre er tilbagemeldingen angående 

Børne- og Ungdomsforvaltningen flex-ordning, at denne ikke fungerer 

efter hensigten. Det er ikke kun Socialforvaltningen og dennes 

foranstaltninger, men også andres der skal spille sammen. 

I forhold til ensomhed hører vi typisk, at det kædes sammen med 

fattigdom. Man kunne måske arbejde på at skabe nogle billigere 

fritidstilbud. 

I relation til mødet med borgeren og sagsbehandling er det vigtigt med 

viden om, hvad der virker. Det er ikke bare de professionelle der skal 

dele ud af erfaringer. Systemet må også tro på dem der skal have 

hjælp, at de ved bedst. Den tillid er så afgørende for, om man har tiltro 

til systemet. De få der får for meget er et ringe spild i forhold til, hvad 

man vinder.  

 

Steen Stavngaard kommenterer videre på oplægget.  

Angående begrebet beskæftigelse; hvad skal man lægge i ordet 

beskæftigelse. I almen produktion omhandler det produktivitet og 

effektivitet. Men hvis man i højere grad kan skabe ’små jobs’, 

eksempelvis to dage om ugen, som er reel meningsfuld beskæftigelse, 

for eksempel Paletten der afhenter affald på forskellige institutioner, 

giver det en høj grad af livskvalitet for personen med handicap, der 

samtidig har en følelse af at bidrage til samfundet. 

Videre en kommentar til ensomhedsproblematikken. Mange 

mennesker er ’gode’ nok til at bo i egen bolig, men bliver ramt af 

ensomhed, så der er behov for en form for hjælp. Dette knytter 

ligeledes an til en omdefinering af begrebet beskæftigelse. Det er 

positivt, at mennesker har mulighed for at klare sig selv gør det, men 
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vi skal så igen være opmærksomme på, at de ikke kommer over i 

ensomhedskassen. 

 

Troels Gamst kommenterer, at man kan gøre mere i forhold til de 

socialøkonomiske virksomheder, men også en bedre socialrådgiver 

indsats i de virksomheder. Der er personer med handicap, som har 

brug for noget socialrådgivning; de føler sig klemt mellem to stole og 

har måske personlige problemer, der gør det svært for den enkelte at 

møde op på den socialøkonomiske virksomhed. 

 

Sven Knudsen kommenterer videre, at der er nogle private foreninger, 

eksempelvis Lavuk Stjernen, der gør et stort arbejde, men kæmper 

med nogle urimelige forhold fra forvaltningens side, der hele tiden 

laver om på budgettet. Dette medfører nogle kæmpe udfordringer på 

det administrative område og dræner nogle ressourcer, Lavuk Stjernen 

hellere ville spendere på brugerne. Steen Knudsen opfordrer derfor 

forvaltningen til at gøre den administrative byrde lettere for de 

forskellige tilbud. 

 

Nina Eg Hansen samler op på de foregående kommentarer. Det er en 

rigtig god pointe i henhold til sagsbehandlingen at tage brugerne med, 

øge forståelse og indsigt hos sagsbehandlere. På den måde kan 

sagsbehandlerne opnå en mere omfattende forståelse af problemerne. 

Jf. Margit Koltzes kommentar; er der ikke række rammevilkår, der 

ikke kan gøres noget ved, eksempelvis boligsituationen i København, 

men forvaltningen bestræber sig hele tiden på at have et godt og tæt 

samarbejde med sine partnere; for eksempel skolerne. Da København 

er en stor kommune, kan man forsøge at påvirke politikken på 

landsplan. I forhold til beskæftigelse er Nina Eg Hansen meget enig i, 

at man skal give mennesker mulighed for at bidrage, og opleve at man 

har samfundsmæssig værdi. Det er vigtigt med arenaer der skaber 

disse muligheder for bidrag. Socialøkonomiske virksomheder skal 

kommunen i langt højere grad samarbejde med. Vi skal være 

innovative og finde nye veje for beskæftigelse – et bredt spektrum for 

beskæftigelse. 

Kommunens budgetter kan virke meget bureaukratisk, men det er en 

svær balancegang at gøre det smidigt og samtidig fastholde styring. 

 

Jesper Christensen nævner, at man har kigget på processen omkring 

budgetudmeldinger og den interne revision, og der har været 

diskussioner derom. Man har fra politisk side ønsket om at gøre det 

mere smidigt, eksempelvis ved at stille kommunens systemer til 

rådighed. Man overvejer ligeledes, om forvaltningen skal overtage 

revisionen gratis. 

 

Martin Andersen spørger ind til tilfredshedsundersøgelser; hvordan 

undersøges der – internt, eksternt, ud fra klager eller hvorledes? 
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Nina Eg Hansen responderer, at man ud fra pejlemærkerne undersøger 

en række aspekter, for eksempel i henhold til ordinær beskæftigelse og 

beskyttet beskæftigelse. Man holder øje med sagsbehandlingstiderne, 

antal klager til styrelsen og medhold deri. Videre undersøges den 

oplevede tilfredshed. Forvaltningen undersøger selv disse aspekter, 

men mener at den er troværdig.  

 

Margit Koltze tilføjer, at hun har besvaret en tilfredshedsundersøgelse, 

og at den var meget sobert gennemarbejdet, og man havde i skemaet 

mulighed for at give sin mening til kende. 

 

Janne Sander takker for oplægget og inviterer Nina Eg Hansen til 

Handicaprådets årskonference den 28. september 2016. 

 

 

Oplæg v/ Jan Nielsen, formad for Handicaprådet i 

Hvidovre Kommune. 

 

Jan Nielsen præsenterede Handicaprådet i Hvidovre, deres 

udfordringer og proces mod at genstarte et bedre samarbejde, samt 

fornyet fokus på kerneydelser og tilgængelige virkemidler.  

 

Janne Sander takker for oplægget. 

 

 

4. Henvendelse fra LEV København angående Center 

Paletten 

 

Steen Stavngaard fremlagde henvendelsen, på vegne af LEV 

København og som formand for Centerrådet Paletten, der udtrykte 

bekymring om hhv. Center Palettens fremtidige virke og den 

manglende orientering og høring af relevante interessenter. Steen 

Stavngaard understregede, at det er problematisk og uproduktivt ikke 

at benytte Handicaprådet som rådgivende organ – selv med 

tavshedspligt ønsker Rådet at give input for at sikre bedst muligt 

resultat efter omstændighederne. 

 

Emnet blev diskuteret, og der blev fra forvaltningens side redegjort for 

den nye struktur, der i endnu højere grad skal understørre og fastholde 

kompetencer og viden i centre samt sikre en fortsat hensigtsmæssig 

drift af centerfællesskaber. Specifikt for Paletten vil omlægningen 

betyde, at centraladministrationen i Paletten nedlægges. De fleste af 

Palettens tilbud kommer til at høre under det nuværende Center for 

Selvstændige boformer.  

 

Jesper Christensen understregede, at der er tale om en administrativ 

omstrukturering, og at borgernes tilbud bevares. Man ser det som en 

ændring af den organisatorisk ramme, og derfor er Handicaprådet ikke 
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blevet hørt i sagen. Hensigten er at spare på de administrative 

funktioner frem for servicen til borgerne. 

 

Det aftales, at sekretariatet udarbejder en skrivelse til 

Socialforvaltningen om, at dette emne har været drøftet, og at 

Handicaprådet ser frem til at blive inddraget i den videre proces. 

 

 

5. Meddelelser 

 

Cph Stage 

Handicaprådets samarbejde med Cph Stage har resulteret i en 

tilgængelighedsmærkning på teaterfestivalen, som man kan finde på 

Cph Stages hjemmeside, hvor man også kan læse, hvad 

tilgængeligheden dækker over. Alle opfordres til at sprede information 

om mærkningen og teaterfestivalen. Ved festivalens åbning på 

Folketeatret skal Janne Sander holde tale.  

 

Janne Sander kommenterer videre, at det er håbet, at Cph Stage blot 

var første skridt på vejen mod mere tilgængelighed i hele kulturlivet, 

idrætsanlæg og byens andre tilbud. 

 

Handicaprådets årskonference 

Konferencen afholdes den 28. september, kl. 11.30 – 16.00, i festsalen 

på Københavns Rådhus. Temaet er ensomhed og fællesskab.  

 

Janne Sander opfordrer til input til konferencen. 

 

Svar fra Børne- og Ungdomsforvaltningen om Børnecentret 

Margit Koltze redegør, at hun har sendt en forespørgsel til Børne- og 

Ungdomsforvaltningen angående omlægning af Børnecentret på 

Kastelvej. Børnecentret samler en række ekspertiser, men der er nu 

blevet talt om at splitte Børnecentret op og dele ud på almenområdet. 

Man er her bekymret for, at den ekspertise, Børnecentret har 

opbygget, går fra specialområdet over til almenområdet. 

Spastikerforeningen beklager meget, hvis dette bliver virkelighed, da 

det i høj grad vil forringe ekspertisen på specialområdet. 

 

Janne Sander kommenterer, at der konkret foreligger et 

analysearbejde, hvilket Handicaprådet gerne vil se. 

 

Sekretariatet bliver bedt tage kontakt til Børne- og 

Ungdomsforvaltningen og bede få analysematerialet med tilhørende 

omlægningsplaner, så snart dette forelægger. 

 

 

6. Eventuelt 
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Jesper Christensen oplyser rådet om, at der er udarbejdet et 

budgetforslag om kørsel med flextrafik for borgere med synshandicap. 

Handicaprådet skal overveje, om det er et forslag, man ønsker at 

prioritere frem mod budgetforhandlingerne. Budgetforslaget har en 

pris på omkring 1 mio. kroner. 

 

 

Mødet hæves. 


